
 

Zápis z jednání Výboru MAS konaného 

dne 11. prosince 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS 

 

Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 7 členů výboru z celkového počtu 11, tudíž dnešní 

Výbor MAS je usnášení schopný. Sestavením zápisu je pověřena paní Rosová, ověřovatelem pak 

Vojtěch Skácel. 

 
Přítomni: 
Vojtěch Skácel - FO Rakov (sektor S, 6-občané) 

Alena Veličková -  SH ČMS-SDH Horní Újezd (sektor S, 5-spolky) 

Eduard Tomeček - TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (sektor S, 5-spolky) 

Václav Vomáčka - Městys Hustopeče n. B. (sektor V, 1-obce) 

Jana Černá - TJ Střítež n.L.,z.s. (sektor S, 5-spolky) 

Marcela Tomášová – DSO MR Hranicko (sektor V, 1-obce) 

Marek Mlynář - Obec Střítež n. L. (sektor V, 1-obce) 

 (platných hlasů: 7) 

 

Omluveni: 

Petra Kočnarová -  Obec Skalička (sektor V, 1-obce) 

Mirko Troup - FO Hranice (sektor S, 6-občané) 

Jaroslav Šindler - Obec Partutovice (sektor V, 1-obce) 

Filip Konečný - Ski klub Hranice,spolek (sektor S, 5-spolky) 

 

Přítomni za kancelář MAS: 

František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Vlaďka Závrská 

 



 

Program jednání výboru MAS konaného dne 11. prosinec 2018, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Aktualizace Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců MAS  

3. Dohody o provedení práce (úklid kanceláře, rozvoz zpravodajů MAS) 

4. Dílčí vyúčtování DPP Výb. Komise MAS (31.5.2018 – 30.11.2018) 

5. Přesun finančních prostředků v rámci SCLLD (IROP, OPZ, PRV) 

6. Střednědobá Evaluace a monitoring SCLLD, role Kontrolní komise MAS v procesu 

7. Různé 

 Režie MAS 

 Informace o vyřazených a ukončených projektech v rámci SCLLD 

 MAS OPŽP 

 MAP II 

 Vyúčtování daru Olomouckého kraje na činnost MAS 

 Projekt KS MAS OK: Šablony pro neziskovky 

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na 

jeho změnu? Nikdo nevystoupil. 

Výbor MAS projednal a schválil program jednání v předneseném znění. 

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

1. Kontrola plnění usnesení  

V. Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 17.10.2018: 

UVMAS/58/2018 

a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hod nocení a pořadí projektů Výzvy č. 5 MAS Hranicko-IROP-

Cyklodoprava I. 

b) Výbor MAS schválil pořadí projektů Výzvy č. 5 MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I. 



 

c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 5 MAS Hranicko-

IROP-Cyklodoprava I. 

d) Výbor MAS schvaluje třetí projekt v pořadí žadatele obec Skalička jako „náhradní projekt“. 

Usnesení splněno. Projekty předány 26.10.2018 k Závěrečnému ověření způsobilosti. Aktuálně Bělotín splnil 

podmínky pro financování, Hustopeče a Skalička doplňují žádosti po zaslání chybníků 

UVMAS/59/2018 

a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 4 k pracovní smlouvě k SCLLD – Animátor škol/Zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD, Pracovní smlouvu k projektu MAP II. -  Koordinátor projektu MAP II. a Náplň práce – 

Koordinátor projektu MAP II. 

b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 4 k pracovní smlouvě k SCLLD – Animátor škol/Zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD, Pracovní smlouvu k projektu MAP II. -  Koordinátor projektu MAP II. a Náplň práce – 

Koordinátor projektu MAP II.  

c) Výbor MAS projednal Dodatek č. 5 k pracovní smlouvě k SCLLD – Asistentka pro realizaci SCLLD, 

Pracovní smlouvu k projektu MAP II. - Finanční manažer, administrátor projektu MAP II. a Náplň práce 

– Finanční manažer, administrátor projektu MAP II. 

d) Výbor MAS schválil Dodatek č. 5 k pracovní smlouvě k SCLLD – Asistentka pro realizaci SCLLD, Pracovní 

smlouvu k projektu MAP II. - Finanční manažer, administrátor projektu MAP II. a Náplň práce – 

Finanční manažer, administrátor projektu MAP II. 

e) Výbor MAS projednal Pracovní smlouvu k projektu MAP II. – Hlavní manažer projektu MAP II. a Náplň 

práce - Hlavní manažer projektu MAP II. 

f) Výbor MAS schválil Pracovní smlouvu k projektu MAP II. – Hlavní manažer projektu MAP II. a Náplň 

práce - Hlavní manažer projektu MAP II. 

g) Výbor MAS projednal DPP – Vedoucího PS, Člena PS, Odborného konzultanta ICT/experta ICT, 

Zástupce školy 

h) Výbor MAS schválil DPP – Vedoucího PS, Člena PS, Odborného konzultanta ICT/experta ICT, Zástupce 

školy 

i) Výbor MAS projednal mzdové výměry zaměstnanců MAS na roky 2018-2022 dle tab. Mzdové výdaje 

MAS Hranicko v letech 2016-2022- aktualizace k 17. 10. 2018 



 

j) Výbor MAS schválil úpravu mzdových výměrů dle tab. Mzdové výdaje MAS Hranicko v letech 2016-

2022- aktualizace k 17. 10. 2018 dle důvodové zprávy 

Usnesení splněno. Vše podepsáno a předáno mzdové účetní ke zpracování. 

UVMAS/60/2018 

a) Výbor MAS projednal členství MAS Hranicko v Lokálním partnerství MR Rozvodí MR Rozvodí 

b) Výbor MAS schválil členství MAS Hranicko v Lokálním partnerství MR Rozvodí dle důvodové zprávy 

Usnesení splněno.  

UVMAS/61/2018 

a) Výbor MAS projednal nominaci manažerek MAS Hranicko do pracovních skupin v rámci 

Lokálního partnerství MR Rozvodí 

b) Výbor MAS schválil nominaci manažerek MAS Hranicko do pracovních skupin v rámci Lokálního 

partnerství MR Rozvodí dle důvodové zprávy  

Usnesení splněno. Obě manažerky navštěvují pracovní slupiny. 

 

UVMAS/62/2018 

a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS 

b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS 

v předneseném znění 

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

 

2. Aktualizace Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců 

MAS  

V. Skácel uvedl, že k 1.11.2018 jsme přijali do svého týmu Vlaďku Závrskou, hlavní manažerku 

projektu MAP II, vzhledem ke skutečnosti, že projekt MAP II má jinou personální strukturu než 

SCLLD, jsme byli nuceni aktualizovat Směrnici č. 1 – Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců (viz. 



 

zaslaná příloha) – přidáno Schéma realizace projektu MAP II. a náležitosti přístupu členů Výboru 

MAS k datové schránce. 

 

UVMAS/63/2018 

a) Výbor MAS projednal aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost 

zaměstnanců MAS  

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a 

odpovědnost zaměstnanců MAS  

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Dohody o provedení práce (úklid kanceláře, rozvoz zpravodajů MAS) 

V. Skácel uvedl, že paní uklízečce Hošťálkové končí DPP k 31.12.2018, bylo s ní sepsáno nové DPP 

na rok 2019 (viz. zaslaná příloha). 

Dále uvedl, že Zpravodaj regionu  Hranicko č. 20 byl vydán v listopadu 2018, chtěli jsme zajistit 

ihned jeho distribuci, proto bylo sepsáno DPP (viz. zaslaná příloha) s Šárkou Beránkovou, která 

zpravodaje rozvezla po obcích na Hranicku. 

Dodal, že obě DPP budou vyúčtovány z Režií MAS. 

 

UVMAS/64/2018 

a) Výbor MAS projednal DPP L. Hošťálkové a DPP Š. Beránkové 

b) Výboru MAS schválil DPP L. Hošťálkové a DPP Š. Beránkové 

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

 

4. Dílčí vyúčtování DPP Výb. Komise MAS (31.5.2018 – 30.11.2018) 



 

V. Skácel uvedl, že volba členů VK proběhla dne 31.5.2018, se zvolenými členy byly sepsány DPP 

na období 31.5.2018 – 30.5.2019. Vyplacení v časových úsecích, k 3.12.2018 vypracována tab. 

odměny členů VK za hodnocení projektů v rámci výzev MAS (viz. zaslaná příloha). 

 

UVMAS/65/2018 

Výbor MAS bere na vědomí vyplacení odměny členům Výb. Komise MAS. 

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

5. Přesun finančních prostředků v rámci SCLLD (IROP, OPZ, PRV) 

F. Kopecký uvedl, že vzhledem k vývoji administrace projektů a Výzev SCLLD a jejich dopadu na 

alokace jednotlivých opatření SCLLD je potřeba prodiskutovat další kroky v čerpání dotačních 

programů MAS (harmonogram výzev, případné přesuny). Výbor má v gesci pouze stanovení 

harmonogramu výzev a alokací pro výzvy, rozhodovací pravomoc o přesunech finančních prostředků 

mezi opatřeními má v gesci Valná hromada. 

IROP: 

Číslování 
Fichí 

Názvy Fichí/rozdělení 
aktivit do Výzev 

2018 jaro 
2018 léto-

podzim 
2019 

nepřiděl
ená 

rezerva 

Celkem za 
období 

MAS-IROP 01 
Parkovací systémy      1 052 631   1 052 631 

Bezpečnost dopravy 926 163   4 765 886   5 692 049 

MAS-IROP 02 Cyklodoprava 19 285 670       19 285 670 

MAS-IROP 03 
Sociální služby  2 841 651     454 2 842 105 

Komunitní centra 1 267 935       1 267 935 

MAS-IROP 04 Sociální bydlení     4 531 520   4 531 520 

MAS-IROP 05 
Sociální podniky - 
infrastruktura   1 370 020     1 370 020 

MAS-IROP 06 
Infrastruktura základních 
škol 8 209 493   4 331 427   12 540 920 

  
Celkem CZV v MAS-IROP 

v Kč 32 530 912 1 370 020 14 681 464 454 48 582 850 



 

Tabulka ukazuje aktuální stav po ukončení projektu Černotín ACTIBUMP a vyřazení projektu ZŠ 

Hustopeče. Nevyužité prostředky se vrací zpět do alokace. Poslední konaná VH MAS se usnesla, že 

má být proveden přesun 735.000 Kč ze Sociálního bydlení do Cyklodopravy. V rámci konzultací nám 

ŘO IROP odpověděl, že nám nedovolí přesun financí z opatření, které ještě nebylo vyhlášeno 

(sociální bydlení a parkovací systémy) nebo z takového, u něhož je v území zjištěný zájem a není 

prokázán nezájem žadatelů. Proto management prověřoval zájem o budoucí výzvu v oblasti 

Bezpečnosti dopravy. Deklarován zájem ze Všechovic v objemu min. 2.500.000 Kč a z Bělotína 

v rozsahu až 5.000.000 Kč, což znamená, že alokace bude vyčerpána. U škol provedl management 

vlastní odhad zájmu, kdy kromě 2 nepodpořených  projektů lze očekávat zájem i 1 vyřazeného 

projektu, případně dalších ZŠ, proto i zde lze důvodně předpokládat dostatečný zájem o toto 

opatření.  

Vzhledem k novému faktu, že v rámci závěrečného ověření způsobilosti provedlo CRR u projektu 

cyklostezka Bělotín ponížení rozpočtu o 48.000 Kč a u projektu cyklostezka Hustopeče probíhá 

ponížení rozpočtu o 210.000 Kč, projektu cyklostezka Skalička tak aktuálně schází už pouze  

986 421,- Kč celkových způsobilých výdajů (dotace k dispozici v současnosti pokrývá 95% z částky 

3.949.774 Kč). Management vzhledem k výše uvedenému navrhuje zrušení usnesení VH o přesunu 

financí v MAS-IROP a opětovné jednání s obcí Skalička o akceptaci alokace, která je pro jejich projekt 

k dispozici.  

Dle stadia příprav projektových záměrů management navrhuje aktualizaci Harmonogramu Výzev 

MAS-IROP a to: v roce 2019 2 vlny výzev, na období 04-06/2019 Infrastrukturu ZŠ a Bezpečnost 

dopravy, na období 09-11/2019 pak výzvy na Sociální byty a Parkovací systémy, (zde s nutnou 

přípravou projektu úschoven kol na zastávkách ČD).  

Výbor tento návrh akceptoval. 

 

UVMAS/66/2018 

a) Výbor MAS doporučuje VH zrušení usnesení UVHMAS/38/2018 b,c 



 

b) Výbor MAS schvaluje aktualizaci Harmonogramu Výzev pro rok 2019 

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

OPZ: 

K. Berousková uvedla, že řídicí orgán OPZ požaduje, aby MAS v roce 2019 vzhledem k blížícímu se 

konci oficiálního  programovacího období 2014-2020 vyhlásily výzvy na veškerou zbývající část 

doposud nevyčerpané alokace. Zároveň je doporučeno, s ohledem na délku hodnotícího procesu, 

vyhlásit maximální část alokace v nabízených fixních termínech v první polovině roku – 28.2.2019 či 

24.4.2019. Další možné termíny jsou pak 28.8.2019 a 24.9.2019. V roce 2020 bude v zásadě možné 

vyhlásit výzvy jen na nedočerpané volné prostředky na základě vyhodnocení ze strany ŘO OPZ.  

V opatření Sociální služby – neinvestiční podpora činí z důvodu krácení rozpočtu žadatele zbývající 

alokace 120 060 Kč, přičemž minimální alokace výzvy musí činit alespoň 400 000 Kč. V Prorodinných 

opatřeních nebyla dočerpána alokace ve výši 1 266 200 Kč (byl podán a podpořen pouze 1 projekt 

na příměstské tábory, dětská skupina, jejíž vznik chtěla MAS pilotně v území podpořit, uspěla ve 

velkém OPZ, došlo tedy k transformaci Jesliček Pianko na dětskou skupinu). Výzvu lze tedy vyhlásit 

podruhé na zbývající část alokace (s vyhlídkou na opětovnou podporu příměstských táborů) nebo 

tyto ušetřené finance přesunout do opatření Sociální služby, kde identifikujeme nový projektový 

záměr na činnost mobilního hospicu. Jedná se o tzv. další programy a činnosti v rámci sociálního 

začleňování nad rámec základních činností sociálních služeb. Tyto činnosti MAS chtěla samostatně 

podpořit jen v případě nečerpání alokace výzvy na aktivity sociálních služeb, k čemuž aktuálně došlo. 

Co se týče potřebnosti této služby, již na pracovním setkání s poskytovateli sociálních služeb, činných 

na území ORP Hranice v lednu 2017 zaznělo upozornění na zvyšující se potřebu zavedení paliativní 

péče, která na Hranicku prozatím chybí. Dle pravidel OPZ nelze podpořit pacienty hospicu, díky 

projektu by však mohly být podpořeny alespoň pečující osoby. Cíle projektu a klíčové aktivity jsou 

aktuálně konzultovány s ŘO OPZ, pokud ŘO OPZ projektový záměr odsouhlasí, doporučuje 

management MAS přesun prostředků ve výši 1 266 200 Kč z Prorodinných opatření do Sociálních 



 

služeb a vyhlášení výzvy č. 2 v Sociálních službách ve výši 1 386 260 Kč. Přesun prostředků mezi 

opatřeními je podstatnou změnou SCLLD, vyhlášení výzvy by tedy proběhlo v závislosti na dokončení 

této změny (nejdříve jak to bude možné s přihlédnutím na fixní termíny).  

 

Aktuální stav: 

 

Navrhovaný stav: 

Číslování 
Fichí 

Názvy Fichí/rozdělení aktivit do Výzev 2018 jaro 
2018 léto-

podzim 
2019 

nepřidělená 
rezerva 

Celkem za 
období 

MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora 5 969 602   1 386 260 0 7 355 862 

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti   6 047 338     6 047 338 

MAS-OPZ 09 Sociální podniky - neinvestiční podpora   2 106 400     2 106 400 

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 1 442 000     0 2 708 200 

  Celkem CZV v MAS-OPZ v Kč 7 411 602 8 153 738 1 386 260 0 16 951 600 

 

UVMAS/67/2018 

a) Výbor MAS bere na vědomí informace o aktuálním stavu nedočerpaných prostředků 

v opatřeních Sociální služby a Prorodinná opatření.  

b) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě přesun finančních prostředků ve výši 1 266 200 Kč 

z Prorodinných opatření do opatření Sociální služby (za podmínky odsouhlasení 

projektového záměru ze strany ŘO OPZ) 

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

Číslování 
Fichí 

Názvy Fichí/rozdělení aktivit do Výzev 2018 jaro 
2018 léto-

podzim 
2019 

nepřidělená 
rezerva 

Celkem za 
období 

MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora 5 969 602     120 060 6 089 662 

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti   6 047 338     6 047 338 

MAS-OPZ 09 Sociální podniky - neinvestiční podpora   2 106 400     2 106 400 

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 1 442 000     1 266 200 2 708 200 

  Celkem CZV v MAS-OPZ v Kč 7 411 602 8 153 738 0 1 386 260 16 951 600 



 

PRV: 

F. Kopecký uvedl, že přesun alokací je možný až po mid-term evaluaci, jež je v plánu na jaře 2019. 

Pokud platí plán vyhlásit 3. výzvu PRV rovněž na jaře 2019, je reálný přesun prostředků až pro Výzvy 

v roce 2020, tj. Žádost o změnu SCLLD by se podávala např. až v létě 2019, kdy už také budeme vědět 

příp. další zbylé prostředky z 3. výzvy a realizace projektů z 1. a 2. výzvy. 

Do alokací se průběžně vrací prostředky z ušetřených zadávacích řízení (naposledy 150.000 Kč v F11 

z projektu pana Kozáka) příp. ukončených projektů (aktuálně se řeší přezkum ukončení projektu 

TreeHouse s dotací ve výši 449.212 Kč).  

aktuální tabulka čerpání PRV: 

 

Termíny Výzvy MAS Hranicko      

 
 dotace podaná dotace po KFN+P dotace po ZŘ dotace v ŽoP 

Výzva č. 1 MAS-PRV      

Radek Hradil F11 240000 240000 240000 238860 

Petr Voldán F11 196020 196020 196020 0 

ZHT Group s.r.o. F13 675000 675000 634500 634500 

Statky Potštát, a.s. F11 360000 360000 352165 352165 

Apetite mix s.r.o. F13 765000 765000 534375 534375 

Michal Hapala F14 449212 449212 449212 449212 

Eduard Kozák F11 625000 625000 571850 571850 

PILA POTŠTÁT s.r.o. F13 374850 374850 374400 374400 

Eduard Kozák (F12) F12 610000 610000 609705 609705 

Ski klub Hranice, spolek F14 220522 220522 205494 205494 

Klvaňová Hana F11 256800 256800 255000 255000 

Holčák Lubomír F11 295000 295000 294142 294142 

součty celkově  5067404 5067404 4716863 4519703 

F11  1972820 1972820 1909177 1712017 

F12  610000 610000 609705 609705 

F13  1814850 1814850 1543275 1543275 

F14  669734 669734 654706 654706 

Výzva č. 2 MAS-PRV      

Sklenářství Viol s.r.o. F13 162450 162450 162450  



 

Ing. Radek Hradil F11 673400 673365 673365  
Ing. Lubomír Holčák F11 200000 200000 200000  
Jiří Slovák F13 270000 270000 269322  
Sargánek, spol. s r.o. F13 783000 783000 783000  
ORSÁG STAVBY s.r.o. F13 756000 756000 755406  
PENZION OSTRAVANKA, s.r.o. F14 383916 383915 383915  
Petr Remeš F11 287980 287980 287980  
Václav Havran F13 787455 787455 787455  
Eduard Kozák F11 F11 625000 625000 447095  
Eduard Kozák F12 F12 620000 620000 620000  
Hana Klvaňová F12 F12 60000 60000 60000  
Everness s.r.o. F14 672750 672750 672750  
součty celkově  6281951 6281915 6102738 0 

F11  1786380 1786345 1608440 0 

F12  680000 680000 680000 0 

F13  2758905 2758905 2757633 0 

F14  1056666 1056665 1056665 0 

 

Management navrhl Výboru aktualizaci harmonogramu Výzev v MAS-PRV: 

Výzva č.3 v období 04-06/2019 s Fichemi:  

Fiche 11 s alokací 2019+nepřidělená rezerva,  

Fiche 12 s alokací původně určenou až pro rok 2020 (důvodem je umožnit třetí a poslední šanci 

výrobcům potravin získat dotace, v případě nedočerpání alokace možno přesunout pro rok 2020 

zřejmě do F13 a tuto Fichi kvůli velkému zájmu ještě jednou vyhlásit) 

Fiche 15, která si ovšem vyžaduje intenzivnější přípravu komplexního projektu pro celý region.  

Prozatím s otazníkem je Fiche 14, kde vyčkáme výsledku přezkumu vyřazení projektu TreeHouse. 

Pokud bude vyřazen, stojí za to ještě Fichi 14 s alokaci cca 750.000 Kč vyhlásit, pokud bude 

podpořen, nemá cenu Fichi s alokací cca 300.000 Kč vyhlašovat a dle výsledku 3. výzvy by se 

rozhodlo, kam se prostředky přesunou. 

Stejné rozhodnutí bude v létě s nepřidělenou rezervou cca 130.000 Kč v F13 Drobné podnikání 

Pro tuto chvíli tedy návrh na úpravu harmonogramu Výzev je následující: 



 

Harmonogram výzev a alokací MAS-PRV, verze 12/2018: 

Číslování 
Fichí 

Názvy Fichí/rozdělení 
aktivit do Výzev 

2018 jaro 
2018 léto-

podzim 
2019 2020 

nepřidělen
á rezerva 

Celkem za 
období 

MAS-PRV 
11 

Rozvoj zemědělských 
podniků 1 712 017 1 608 440 2 172 989 1 760 314   7 253 760 

MAS-PRV 
12 

Zemědělské a 
potravinářské 
produkty 609 705 680 000 2 236 415     3 526 120 

MAS-PRV 
13 Drobné podnikání 1 543 275 2 757 633     131 942 4 432 850 

MAS-PRV 
14 

Podnikání v 
cestovním ruchu 654 706 1 056 665     303 569 2 014 940 

MAS-PRV 
15 

Krátké dodavatelské 
řetězce     1 914 180     1 914 180 

MAS-PRV 
16 

Projekty spolupráce 
MAS       912 980   912 980 

  
Celkem dotace v 

MAS-PRV v Kč 4 519 703 6 102 738 6 323 584 2 673 294 435 511 20 054 830 

 

UVMAS/68/2018 

a) Výbor MAS bere na vědomí informace o čerpání dotačního programu MAS-PRV 

b) Výbor MAS schvaluje aktualizaci Harmonogramu Výzev dotačního programu MAS-PRV 

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

6. Střednědobá Evaluace a monitoring SCLLD, role Kontrolní komise MAS 

v procesu 

F. Kopecký uvedl, že MAS má za povinnost provést mid-term evaluaci SCLLD s údaji k 31.12.2018 do 

30.6.2019. Prezentace z VH NS MAS o mid-term evaluaci (viz. zaslaná příloha). Management 

navrhuje evaluační proces provést v období leden-duben tak, aby se proces nekryl časově s další 

vlnou Výzev dotačních programů MAS. Evaluace je povinná, musí odpovědět na povinné evaluační 

dotazy formou evaluační zprávy, jež má daný mustr. Odpovědnost za evaluaci má dle stanov 

Kontrolní komise MAS. Ta se k tomuto tématu sešla 10.12.2018. S jejími závěry a doporučeními 



 

seznámil přítomné Kppecký. Kontrolní komise se zabývala otázkou, zda pro evaluaci využít externího 

dodavatele nebo si ji zajistíme vlastními silami nebo kombinace (viz. slidy v zaslané prezentaci) . 

Management MAS představil KK MAS dosavadní praxi monitoringu SCLLD ve sledování: 

- časových milníků administrace podaných a podpořených projektů 

- plnění finančního plánu, rozpočtů podpořených projektů, alokací jednotlivých Fichí  

- plnění preferenčních kritérií podpořených projektů 

- naplňování indikátorů za jednotlivé projekty i za SCLLD jako celek 

Kontrolní komise se shodla, že si pro lednové jednání nechá předložit aktuální export těchto tabulek 

a vyhodnotí stav k 31.12.2018. Management bude předkládat tyto reporty v pravidelných 

půlročních intervalech.  

Dále byla KK seznámena s procesem evaluace, kdy KK usnesením schválila, že tento proces bude 

zajištěn kombinací interních a externích zdrojů. V tomto směru budou osloveny zkušené okolní MAS 

a fa GAREP, která MASce poslala předběžnou nabídku.  

 

UVMAS/69/2018 

Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě procesu mid-term evaluace SCLLD 

 

7. Různé 

 Režie MAS 

Ž. Rosová uvedla, že dne 1.10.2018 byla podána ŽOZ - úprava fin. plánu: sladění investic a 

neinvestic s připravovanou ŽOP za 5. etapu. ŽOZ nám byla schválena bez připomínek 5.10.2018. 

Dne 28.11.2018 jsme zfinalizovali ŽOP za 5. etapu (5/2018 až 10/2018) v celkové výši 

1.254.341,14,-Kč. Tentýž den F. Kopecký požádal o prodloužení termínu podání ZOR za 5. etapu, 

čemuž bylo ze strany CRR vyhověno. Nový termín pro podání ŽOP a ZOR za 5. etapu stanoven do 

14.12.2018. ŽOP a ZOR za 5. etapu podána dne 7.12.2018. 

 



 

 Informace o vyřazených a ukončených projektech v rámci SCLLD 

F. Kopecký uvedl, že: 

- IROP Bezpečnost dopravy – obec Černotín na vlastní žádost ukončila projekt ACTIBUMP, 

který měl už vydaný právní akt, důvody budou sděleny na místě 

- IROP Infrastruktura ZŠ – projekt ZŠ Hustopeče n.B. ukončen pro nesoulad s projektovým 

záměrem zařazeným do soupisu investičních priorit MAP, podána žádost o přezkum, 

bohužel zamítnuta, management se obrátil ještě na NIDV jako garanta MAP s dotazem, 

zda vidí toto jako důvod k vyřazení stejně jako ŘO IROP, čekáme na výsledek. Žadateli 

nabídnuta možnost podat stížnost dle správního řádu nebo nachystat žádost do další 

výzvy. 

- PRV, Výzva č.1, F11 Voldán, SZIFem přemluven k dobrovolnému ukončení, projekt 

nesplňoval funkční celek 

- PRV, Výzva č.1, F14 Treehouse Hapala, SZIF ukončil kvůli tvrzení, že objekt nesplňuje 

parametry ubytovacího zařízení. Žadatel spolu s manažerem MAS připravil žádost o 

přezkum s hlavním argumentem, že se vůbec nejedná o ubytovací objekt, ale pouze 

rekreační objekt bez ubytování, čekáme na výsledek 

Projekty s rizikem: 

- PRV, Výzva č.1, F14 Ski klub, SZIF nechtěl uznat způsob doložení návštěvnosti turistického 

objektu mlýn Partutovice, nakonec vyjedána změna na TIC Hranice, probíhají opravy 

žádosti 

- IROP, cyklodoprava, obec Bělotín – informace ze stavebního úřadu o komplikacích při 

stavebím řízení, ze strany ŘO IROP ovšem splněno vše a projekt prošel kladně 

hodnocením. Bez dodaného stavebního povolení ale nebude vydán právní akt. 

 

 MAS OPŽP 



 

V. Skácel uvedl, že Kopecký a Beránková průběžně konzultují záměry, rozesílají aktuální 

informace a podklady, jak postupovat při přípravě žádostí. MAS má povinnost vyhlásit výzvu 

do konce února 2019, ŘO OPŽP kvůli povinným biologickým posudkům doporučuje nechat 

výzvu vyhlášenou až do podzimu 2019 s realizací v 2020. Kvůli avizované aktualizaci vzorů 

výzev a podkladů management začne s přípravou výzvy po novém roce. 

 

 MAP II 

V. Závrská uvedla, že MAP II byl zahájen 1. listopadu 2018 a v této počáteční fázi jsme realizovali: 

● Ustavení vedoucích pracovních skupin (PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti: Mgr. 

Pospíšilová Dagmar, PS pro rozvoj matematické gramotnosti: Mgr. Macháň Radomír, PS pro 

rovné příležitosti: Mgr. Jarmila Theimerová, PS předškolní vzdělávání a péče: Bc. Martina 

Polláková, PS podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství: 

Mgr. Miroslav Wildner, PS pro financování: Ing. Petr Pajdla). Proběhla také 2x schůzka 

vedoucích pracovních skupin s cílem jejich formování a zahájení činnosti. 

● Byl vytvořen komunikační plán projektu, včetně úvodních konzultací se zástupci škol. Hlavní 

manažerka projektu Mgr. Vladislava Závrská, Ph. D. naplánovala osobní schůzky se zástupci 

místních škol s cílem podpořit jejich zájem o účast v projektových aktivitách. Část z nich 

(ZUŠ Potštát MŠ a ZŠ Střítež nad Ludinou, MŠ Hrabůvka) se realizovala ještě před 

plánovaným setkáním ředitelů ZŠ a MŠ 12.12.2018. 

● Pozvání ředitelů škol na informativní schůzku 12.12.2018 o možnostech zapojení se do 

projektu MAP II. 

● Účast na Krajské konferenci projektu SRP 21.11.2018  v Ostravě. 

● Účast na Konferenci Města vzdělávání 2018 v Praze 

● Pro ředitele a učitele z regionu byl uspořádán ve spolupráci s ITveŠkole Seminář Jak Na 

šablony II a 4. setkání informatiků 

● Informační leták pro školy a veřejnost a postupně jej distribujeme mezi pedagogy, rodiče a 

širokou veřejnost. 

 

V nejbližší době nás čeká: 



 

● Schůzka ředitelů a pedagogických pracovníků k informování o možnostech zapojení se do 

projektu 12.12.2018 

● Osobní konzultace s řediteli (nebo zastupujícími pedagogy), získání zájmu rodičů o zapojení 

do projektu. 

● Ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami naplánovat aktivity vedoucí k podpoře 

vzdělanostních kapacit a obecně k rozvoji a aktualizaci MAP a implementaci. 

● Tvorba nového webu a rozvoj komunikace na sociálních sítích -  Facebooku  - a využití jeho 

potenciálu jako komunikačního nástroje 

● Úvodní workshop či jiná forma otevřeného diskuzního setkání před zřízením PS pro rovné 

příležitosti - leden 2019 

● Workshop pro rodiče na téma inovativního vzdělávání v Hranicích za účasti zřizovatele, 

ředitelů, rodičů, přenos dobré/špatné praxe - leden/únor 2019 

 

Ž. Rosová dodala ,že dne 22.11. 2018 jsme na účet MAS obdrželi zálohovou platbu na projekt MAP 

II ve výši 2.292.894,-Kč. První ŽOP a ZOR budeme podávat dle finančního plánu v březnu 2019.  

 

 Vyúčtování daru Olomouckého kraje na činnost MAS 

F. Kopecký uvedl, že MAS v roce 2016 obdržela návratnou finanční výpomoc, která byla rozhodnutím 

zastupitelstva Olomouckého kraje v roce 2018 překlopena na dar pod podmínkou rovnoměrného 

pokrytí daru i pro 3 MAS, které půjčku neobdržely. Tj. MAS Hranicko 75.000 Kč předá jedné z těchto 

3 MAS. Celý rok 2018 se usilovně hledá mechanismus jak to provést bez nutnosti odvedení daně 

nebo porušení pravidel pro zdárný audit. Poslední návrh počítá s tím, že zastupitelstvo přijme nové 

usnesení, kde se poníží dar MASkám z 400.000 na 325.000 Kč a přerozdělením prostředků pověří KS 

MAS OK. Pak bychom jim těch 75.000 poslali buď ještě letos, pravděpodobněji až příští rok. Dále je 

zde požadavek na jednorázový členský příspěvek v roce 2019 do KS MAS OK ve výši 25.000 Kč.  

 

 

 

 



 

 Projekt KS MAS OK: Šablony pro neziskovky 

F. Kopecký uvedl, že KS MAS OK chystá projekt do Výzvy MŠMT na vzdělávání pracovníků neziskovek, 

které poskytují neformální vzdělávání mládeže. MAS má proto do 2 měsíců vytipovat neziksovky, 

které pracují s mládeží. 

 

UVMAS/70/2018 

a) výbor MAS bere na vědomí aktuální stav režií MAS 

b) výbor MAS bere na vědomí informace o vyřazených a ukončených projektech v rámci SCLLD 

c)  výbor MAS bere na vědomí informace o přípravách vyhlášení výzvy dotačního programu MAS-

OPZP 

d) výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o projektu MAP II 

e) výbor MAS bere na vědomí návrh řešení vyúčtování daru Olomouckého kraje 

f) výbor MAS bere na vědomí informace o projektu Šablony pro neziskovky 

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

 

 

 Vojtěch Skácel 

 předseda výboru MAS Hranicko 


